املزيد
لألكثرية.
ألن الكثيرين ال ميلكون
سوى القليل.
برنامجنا االنتخابي.
بشكل ُموجز.

أشارك بشكل
فاعل!
أريد املزيد من املعلومات.
رجا ًء أرسلوا لي املزيد من املعلومات حول املوضوع.
أريد أن أكون عض ًوا يف حزب اليسار.
االسم ،االسم األول
الشارع ،رقم املنزل
الرقم البريدي ،املدينةr
الهاتف
البريد اإللكتروني
التاريخ ،التوقيع

نرجو اإلرسال إلى:

DIE LINKE. Hessen
Allerheiligentor 2- 4
60311 Frankfurt am Main
سيتم حفظ ومعاجلة البيانات من حزب اليسار ()DIE LINKE
وأقسامه وفق القانون االحتادي حلماية البيانات ( ،)BDSGولن
تُستخدم إال بغرض املعلومات عن العمل السياسي ومن أجل
الدعاية االنتخابية حتى إلغاء هذه املوافقة.
املسؤول باملعني املنصوص عليه يف قانون الصحافة :يورج كيتسانه

اإلنترنتwww.die-linke-hessen.de :
فيسبوكfb.com/DieLinkeHessen :
البريد اإللكتروني:
kontakt@die-linke-hessen.de

من أجل هيسن
اجتماعية
وبيئية وآمنة
ومتنوعة
األطياف.
نريد مجتم ًعا يكون للناس فيه املكانة األولى،
وليس مصالح قلة منهم .نريد أن تكون احلياة
قابلة للتخطيط وأال يسيطر على أحد الشعور
باخلوف من الفقر عند الكِ بَر .نريد عاملًا ال تكون
فيه احلرب مطي ًة لعقد الصفقات .ولتحقيق
هذا الغرض يجب تغيير الكثير من األمور
يف واليتنا ،يف برملاننا ،يف حياتنا اليومية ،ويف
قناعاتنا وأفكارنا .م ًعا ميكننا حتقيق ذلك.
ميثل اليسار ( )DIE LINKEاملعارضة
االجتماعية والبيئية احلاسمة يف مواجهة
حكومة الوالية املؤلفة من حزبي  CDUواخلضر.
نحن منارس الضغط من اليسار إلحداث
تغيير سياسي.
يف والية هيسن تزداد باستمرار وتيرة حصول
املزيد من الناس على دخل أقل .ويف املقابل
حتصل حفنة قليلة من الناس على الكثير
والكثير باستمرار .يجب تغيير ذلك .ولذلك فإننا
نطالب :باملزيد لألكثرية! هل ترى ذلك أيضا؟ إذن
يتعني عليك التصويت لليسار ()DIE LINKE
يف يوم  28أكتوبر.

املزيد للصغار
 محاربة الفقرنحن نريد والية يعيش فيها جميع األفراد يف
كرامة وحترر من الفقر .ليس ثمة طفل يف والية
هيسن يستحق أن ينشأ ويترعرع يف فقر وجدب.
كل طفل له احلق يف تأمني أساسي مكفول
لألطفال .ستصبح حضانات الرعاية اليومية
لألطفال من دون رسوم ومن البديهي حصول
جميع األطفال على وجبة غداء مجانية يف
حضانات الرعاية اليومية واملدارس.

املزيد من أجل السالم -
معارضة صادرات األسلحة
وإنتاج األسلحة

يجب أال تظل هيسن صانع ًة لألسلحة .سنقوم
بتحويل مصانع األسلحة إلى مصانع منتجات
سلمية .نريد توسيع نطاق أبحاث السالم يف
املعاهد العليا بوالية هيسن .يجب وقف صادرات
األسلحة .نريد إنهاء جميع املهام اخلارجية
للقوات املسلحة األملانية .وسنقوم مبنع الدعاية
للقوات املسلحة األملانية يف املدارس.

يف النظام الدميوقراطي تكون األكثرية هي
صاحبة القول الفصل .إال أن احلكومة لألسف
ال تعمل حال ًيا يف مصلحة األكثرية .هذا ما
نريد تغييره :نحن نرمز إلى العدالة االجتماعية
ومواجهة التحول إلى اليمني .نحن نكافح من
أجل هيسن سلمية ال يضطر فيها
إنسان للعيش يف فقر وجدب.
لتقم بالتصويت لليسار يف يوم
 28أكتوبر .2018

استثمار املزيد على الوالية
 من أجل مدن وبلدياتمالئمة للعيش
Foto: Dietmar Treber

املزيد من العدالة
أخيرا سيدفع املليونيرات
ً
ضرائب أعلى
بالنسبة ألصحاب الثروات الكبيرة التي تزيد
على مليون يورو سنفرض عليهم مجد ًدا
ضريبة ثروة .وسنقوم بخفض ضريبة الدخل
ألصحاب الدخل املتوسط واملنخفض وسنقوم
بزيادة الشريحة األعلى للضريبة .لكي تصبح
األمور أكثر عدال ًة يف واليتنا ،ينبغي أخي ًرا أن
يدفع أصحاب الثراء الفاحش ضرائ ًبا أعلى.
سنقوم مبكافحة التهرب الضريبي وسنقوم
بتتبع ذلك مبزيد من موظفي الضرائب .نحن
نريد تزويد البلديات يف هيسن بشكل أفضل
من الناحية املالية.

نحتاج يف الوالية بصفة خاصة إلى مزيد من
الطبيبات والقابالت .ونحن نوفر وظائف
جديدة لتقدمي الرعاية الطبية اجليدة يف
املستشفيات ودور الرعاية الصحية .وسوف
نحصل على املدارس وحضانات الرعاية اليومية
لألطفال ،وكذلك البرامج الثقافية وأنشطة
وقت الفراغ .يجب زيادة رحالت احلافالت
والقطارات ويجب أن تصل التوسعة عريضة
النطاق إلى كل منزل.

أجر أكبر ووظائف آمنة
يجب أن يتمكن املرء من عيش حياة جيدة وآمنة بأجره املكتسب من العمل .نحن نريد منع حتديدات عالقات
العمل دون سبب موضوعي .بدالً من العمالة املؤقتة واألعمال زهيدة األجر وسوء استخدام عقود العمل سوف
نوفر عم ً
ال جي ًدا بأجر جيد .وسوف نرفع احلد األدنى لألجر إلى  12يورو للساعة .ويف قطاع اخلدمة العامة
سوف نقوم مبلء الوظائف الشاغرة وخلق وظائف جديدة.

مزيد من التضامن واإلنسانية
 -ضد اليمني!

Foto: fotolia.com / Monkey Business / 59146570

حماية املناخ من سطوة
الرأسمالية  -املزيد من
احلافالت والقطارات

Foto: fotolia.com / Photographee.eu / 164285651

املزيد من املعلمني للفصول
الدراسية الصغيرة  -تعليم عادل من البداية
ينبغي أن يحصل كل طفل على أفضل شكل ممكن من التعليم والدعم .ولهذا الغرض نحتاج إلى مزيد
ً
وأيضا األخصائيات النفسيات واألخصائيني االجتماعيني .يجب جتديد املباني
من املعلمات واملعلمني ،بل
املدرسية .يريد اليسار ( )DIE LINKEتطبيق التعليم املشترك حتى الفصل الدراسي العاشر .يجب أن
تسير عملية توسيع مدارس اليوم الكامل بوتيرة أسرع .معنا سيكون التعليم مجان ًيا للجميع .سوف نلغي
رسوم حضانات الرعاية اليومية لألطفال لنخفف بذلك العبء عن األسر التي يتوجب عليهم حال ًيا سداد
رسوم الرعاية .سنقوم يف والية هيسن بتوفير مزيد من أماكن التدريب وتوسيع املدارس املهنية .ويجب أن
يظل التعليم يف املعاهد العليا مجان ًيا.

نحن نريد التوسع يف استخراج الطاقة من قوة
الرياح والشمس وبذلك نحافظ على املناخ.
يجب إنهاء عملية توليد الطاقة الكهربائية من
خالل حرق الفحم .كما يجب حظر التكسير
الهيدروليكي .نحن نريد تطوير مواصالت النقل
العام وجعلها أكثر جاذبية ،ال سيما يف املناطق
القروية .ستصبح احلافالت والقطارات أرخص
ُكلف ًة  -واألفضل أن تكون مجانية متا ًما.

يف هيسن ال مكان للتحريض والعنصرية .نحن
نرمز للتعايش اجليد بني جميع البشر ،أ ًيا كان
لون بشرتهم أو ديانتهم أو أصلهم .نحن نرفض أي
تشديد حيال احلق األساسي يف اللجوء .وسوف
نستمر ً
أيضا يف معارضتنا ألية عمليات ترحيل من
هيسن وتأييدنا حلق البقاء للجميع .نريد حتسني
األمان االجتماعي جلميع األفراد يف هيسن.

Foto: fotolia.com / bluedesign / 78882255

توفير املزيد من املساكن مكفولة الدفع
مدننا ليست حك ًرا على األغنياء دون غيرهم .سنوفر على األقل  10.000مسكنًا اجتماع ًيا جدي ًدا و 2.000
مسكنًا طالب ًيا يف السنة .كما ينبغي على الدوام احلفاظ على وجود املساكن االجتماعية مستقب ً
ال .نحن نحظر
املضاربة باملساكن .يتعني أال يضطر أحد إلى إنفاق ثلث مرتبه على السكن.

